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Vybídněte ho, ať zaručí, že Xulhazovi vrazi budou 
předáni spravedlnosti.

Asaduzzaman Khan
Ministry of Home Affairs
Bangladesh Secretariat, Building – 8
Dhaka
Bangladesh

Oslovení: Dear Home Minister
(Vážený pane ministře)

Vyjádřete dopisem svou podporu a naději.

To the Family of Minhaz Mannan Emon
c/o Amnesty International East Asia Regional 
Office
16/F Siu On Centre
188 Lockhart Road
Wanchai
Hong Kong

Ukažte Xulhazově rodině,
že jste na jejich straně

Napište bangladéšskému 
ministrovi vnitra

Xulhaz Mannan byl se svým kolegou doma, když 
u jeho dveří zaklepali muži, kteří tvrdili, že jsou 
kurýři. Ve skutečnosti ale měli mačety a Xulhaze 
i jeho kolegu ubili k smrti. Vše viděla jeho 
pětasedmdesátiletá matka. 

Xulhaz založil svého druhu jediný bangladéšský 
časopis s lesbickou, homosexuální, bisexuální, 
transgenderovou, intersexuální a queer tematikou, 
což bylo odvážné v zemi, kde jsou jakékoli vztahy 
stejného pohlaví postaveny mimo zákon. Vše 
nasvědčuje tomu, že útočníci patřili ke skupině 
Ansar al-Islám, což je extremistická skupina, která 
má na svědomí také vlnu podobných útoků na 
bloggery, kteří podporují ateismus, feminismus, 
vědu a další sekulární témata.

Od útoku z dubna 2016 uběhl více než rok a do 
dnešního dne nebyl z vraždy nikdo obviněn, 

přestože existují očitá svědectví a záběry 
z veřejných kamer. Nejen, že je policejní 
vyšetřování pomalé – vláda navíc svaluje vinu 
na samotné oběti. Nedlouho po Xulhazově 
smrti jeden člen vlády prohlásil, že hnutí, 
která podporují „nepřirozený sex“, nemají 
v bangladéšské společnosti místo.

Nechuť či neochota najít a obvinit Xulhazovy 
vrahy je skličující zprávou pro aktivisty hájící 
sexuální menšiny a zastávající se všech ostatních, 
kteří svými aktivitami zpochybňují status quo. 
Podle Xulhazových bratrů policie svou nečinností 
dokládá, že „vládě na tom vůbec nezáleží...“ a jsou 
přesvědčeni, že „diskuse o vztazích stejného 
pohlaví byla pohřbena společně s Xulhazem.“

Řekněte Bangladéši, ať předá Xulhazovy vrahy 
spravedlnosti.
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